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Majális 2018
látogatók (a fotók a művelődési
központban májusban megtekinthetők).
Készültek a bográcsos ételek a
családok, baráti társaságok, civil
szervezetek kondérjaiban, vállalkozások látták vendégül a dolgozóikat.
A sportpályán 13 csapat részvételével zajlott a kispályás „öröm-

foci”. A Földi Harmónia Ház 10
éves fennállása alkalmából 10
kilométeres kerékpártúrát szervezett. A futás szerelmesei Berényi Futókör 10 kilométeres
távját teljesíthették. A Malom
Fitness csoportjai a színpadon
bemutatóztak délelőtt, a Mezőberényi Íjász Egyesülettel az
íjászkodást próbálhatták a lá-

togatók és a Nyeregben Alapítvánnyal lovagolhattak az
érdeklődők.
Szekeres Józsefné alpolgármester
asszony köszöntötte a majálisozókat és a március 15-én kitüntetetteket.
A színpadon délelőttől estig váltották egymást a produkciók.
Színvonalas műsort mutatott be a
Mezőberényi Mazsorett Együt-

E

Mezőberényben a Városi Ligetben április 26-án 104 tavaly világra jött kisgyermek tiszteletére
ültettek fát. A Gemenci Erdő- és
Vadgazdaság Zrt. „Minden születendő gyermeknek ültessünk
egy fát!” mozgalmához 2010-ben
kapcsolódott a város, és ennek
értelmében az előző, 2017. évben
született gyermekek számával
azonos tölgy- és hárscsemetét
kaptak a társaságtól.

A Mosolygó Központi Óvoda
kicsinyei hangulatos műsorral
lepték meg a jelenlevőket, majd
Siklósi István polgármester köszöntötte a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket, hozzátartozókat. Hangsúlyozta, aki gyermeket vállal és fát ültet, az hisz a
jövőben. Szorgalmazta, akinek lehetősége van rá, otthon is ültessen
fát újszülöttjének.
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Május elsején remek időben színes
kulturális, sport- és gasztronómiai
program várta a ligetbe kilátogatókat.
A Madarak Házában Virág
Mihály: Régen és ma – Mezőberény című tárlatát és Csete
Gyula: Mezőberényi építészet
című kiállítását nézhették meg a
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2018. május 27.
10.00-12.00 Kis Kofa Piac udvara (Luther tér 12-13. a Berény
Édesség Bt. és a Berény Textil Kft. rendezésében)
rajzverseny, népi játszóház, Pasenkó bohóc, ételkóstoló
14.00-18.00 Városi Liget - népi játékok, ügyességi és erőpróbák,
állatsimogató, Xbox, családi vetélkedő, járműbemutató,
baba-, gyermekjáték és mesekönyv csere-bere a
Könyvkuckóban, az OPSKMM művészeti csoportjainak évadzáró műsora, alkotó csoportok kiállítás,
Bodrogközy Rita

Nagycsaládosok
Mezőberényi Egyesülete
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Ez történt a két ülés között
Március 27-én Faragó Sándort
a református idősek otthonában
köszöntötték 90. születésnapja
alkalmából. A köszöntésen
Siklósi István polgármester adta át
az Orbán Viktor miniszterelnök úr
által aláírt emléklapot, valamint a
város nevében egy ajándékkosarat. Megható volt látni Sanyi
bácsi ragaszkodását feleségéhez,
akivel húsvétkor ünnepelték 63.
házassági évfordulójukat. Ezúton
is egészségben eltöltött éveket kívánunk neki!

társasház miatt értékes információ
az önkormányzatnak!
Április 10-én a Békési Kistérségi
Társulás ülése volt Mezőberényben, ahol Békés, Bélmegyer,
Doboz, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény vezetői tartották soros
ülésüket. A 2017. évi zárszámadás
elfogadása, a társulás munkaszervezetének 2017. évi munkájáról szóló beszámolója, valamint
az előző évi közbeszerzési tervek
értékelése és a 2018. évi elfogadása szerepelt a napirenden. A
jelenlévők megvitatták az
informatikai hálózat üzemeltetésének kérdéseit is, valamint
aktuális információk cseréjére
került sor. A vendégek egy része
még nem járt a Városházán,
számukra kis tájékoztatást
tartottak.

Szintén március 27-én az NKM
Áramszolgáltató Kft. hivatalos
bejelentésben közölte a Mezőberény területén végrehajtásra
kerülő fénycsövek és izzók cseréjének időpontját. A munkákat
2018. május 14-én kezdik meg.
Külön kitértek arra, hogy a
„munka folyamán megtörténik a
lámpabúrák tisztítása”.
Április 16-án a városi honlapon
tájékoztató anyagot tett közzé
Március 28-án választ kapott Siklósi István polgármester a
Siklósi István polgármester a keringő hírekről, álhírekről.
Békés-Medical Kft. ügyvezető- Ezek között az alanyi jogon járó
jétől az előző testületi ülésen 2,5 millió Ft lakásépítési, felmár jelzett ügyelettel kapcso- újítási támogatásról, amely makalatos probléma kivizsgálásáról. csul tartja magát. Hivatalosan
Érdemi kivizsgálásról nem le- azonban nincs semmi információ,
hetett szó, mert sem a panaszolt közlönyben, más hivatalos
eset időpontját, sem pedig a beteg orgánumokban nem jelent meg
nevét nem közölte az e-mailben róla információ. Ezért ez a téma
bejelentést tevő személy. Minde- vélhetően „kacsa”, amely mögött
zek ellenére az ügyeletet ellátó esetleg a CSOK bővítési tervekkel
személyzet figyelmét felhívták vagy az „Otthon melege” pályáarra, hogy a betegekkel továbbra zattal való összekeverés állhat. A
is megkülönböztetett bánásmódot vegyes tüzeléssel fűtők téli rezsialkalmazzanak. Rendőrségi csökkentéséről hivatalos forrásmegkeresésből tudható, hogy a ból – közlöny – lehet tudni, hogy
cég feljelentést tett ismeretlen az 5000 lakos alatti telepütettes ellen hitelrontás miatt.
léseknek jogszabályban meghatározott feltételek mentén van
Március 29-én Varga Mihály a lehetőségük szociális tűzifa vagy
Nemzetgazdasági Miniszté- szén igénylésére. A jogszabályban
riumot vezető miniszter járt nevesítetten szerepelnek az
városunkban. A több mint másfél érintett települések, a lakosságéves előkészítés után létrejött szám miatt Mezőberény nincs
látogatás nem abban a formában köztük.
valósult meg, ahogy eredetileg
tervezték, mindennek ellenére Április 19-én a geotermikus
jelentős esemény egy miniszteri rendszert érintő DESTRESS
látogatás a településen. A város- projekt állásáról tartottak
vezetés projektnyitó rendezvény- egyeztetést. A megbeszélésen a
ben gondolkodott, ami végül projektet képviselő Osvald Máté
választási lakossági rendezvény- mellett a hivatal részéről Siklósi
ként valósult meg. Siklósi István István polgármesteren kívül Kis
polgármester több más információ József beruházási csoportvezető
mellett egy kimondottan jó hírt is és Kutas Ferenc ügyintéző vett
kapott a miniszter úrtól: az új részt. Szó esett a ténylegesen
lakások értékesítésénél az 5%-os elvégzendő munkákról, az
ÁFA 2018. december 31. helyett ütemezésről, több közbeszerzési
2019. december 31-ig él. Ez a kérdésről. Megtekintették a
Békési út 12. számon épülő kitermelő és visszasajtoló kutat is.

2018. május

A városvezetés több kérdésre levelet írt az áramszolgáltatónak a
nem kapott kielégítő választ.
helyzetről, amelyben kérte a szakszerű munkát, illetve felvetette,
Az elmúlt hetekben több beje- hogy a Mezőberény ’17 Kft.-t
lentés érkezett a fák gallyazá- bízzák meg a jövőben a munka
sával kapcsolatban. A bejelen- elvégzésével. A levélben azt is
tők jogosan háborogtak azon, kérte, hogy a zöldebb utcák
milyen munkát végzett az NKM érdekében szigetelt kábeleket
Áramszolgáltató szerződött szereljenek fel a szabadvezetékek
partnerének megbízásából helyére, amivel magasabb, natevékenykedő vállalkozás. Nem gyobb lombkoronájú fák ültetése
egyedi esetként jó néhány utca is megvalósítható lenne, és az nem
került esztétikailag vállalhatatlan jelentene nagyobb balesetveállapotba. A vállalkozóval foly- szélyt. Van ilyen szakaszra példa
tatott tárgyalást követően – amely városunkban pl. az Árpád utca,
nem vezetett eredményre – Siklósi Luther utca és Madách utca
István polgármester tájékoztató közötti szakasza.

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2018.
március 26-i zárt ülésen és az
április 10-i rendkívüli zárt ülésen
hozott határozatokról, majd Siklósi István polgármester számolt
be a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. A következő szóbeli
kiegészítéseket tette:
Március 23-25. között a Nemzeti
Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft. a hungarikum
mozgalom további népszerűsítése érdekében „Érték – közösség” címmel szakmai konferenciát szervezett a Lakitelek
Népfőiskolán a települési értéktárak kialakításának körülményeiről. Nagy megtiszteltetés,
hogy a rendezvényen Mezőberény
is bemutatkozhatott. Körösi
Mihály az Értéktár Bizottság
elnöke a plenáris ülésen
„Értéklisták készítése, avagy
legyen igazi ”közös munka” az
értéktár kialakítása!” címmel
tartott előadást. A háromnapos
program során a mezőberényi
„mobil” értéktár kiállítást is
megtekinthették a jelenlévő szakemberek, településvezetők.
Április 20-án Siklósi István
polgármester a Városházán
fogadta a gimnázium német
cserediákjait, és információkat
adott városunkról.
Április 20-án Leczkési Gyuláné
Jutka nénit köszöntötte Siklósi
István polgármester a Juhász
Gyula utcai Idősek Otthonában,
aki 2018. április 22-én ünnepelte
90. születésnapját. Ebből az

alkalomból adta át az Orbán
Viktor miniszterelnök úr által
aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándékcsomagját.
Borgula Györgyné képviselő
írásban fordult a polgármesterhez a két ülés közötti beszámolóban szereplő fagallyazással
kapcsolatban, hogy kerületében
az Árpád utcán, de a város több
utcájában is csúnyán gallyazták a
fákat, a csonkított fák nem tudják
funkciójukat megfelelően elvégezni (árnyékolás, levegőtisztítás). A lakók azzal fordultak
hozzá, hogy keressenek megoldást a problémára. Javasolták,
hogy saját pénzen megveszik a
megfelelő fajtájú facsemetét és
elültetik. Képviselő asszony kérte
a városvezetés segítségét, hogy a
fásítási tervnek megfelelően
tudjanak csemetéket ültetni.
Siklósi István polgármester úgy
válaszolt, hogy a város utcafásítási terve orientáló jellegű és nem
kötelező érvényű. Ha egy utca
egységesen szeretne más fafajtát
ültetni, mint eddig volt, abban a
képviselő-testületnek van joga
dönteni. Elvileg az összes szolgáltató hozzájárulása is szükséges a
faültetéshez. A polgármester személy szerint nem támogatja, ha
egy utcában 15 féle fát akarnak
elültetni. Amennyiben a lakosoknak van ilyen kérésük, írásban
jelezzék, hogy milyen fafajtát szeretnének ültetni ősszel vagy jövő
tavasszal. Borgula Györgyné képviselő elfogadta a választ. Lakossági fórum formájában próbál
majd egyezségre jutni a kerületében élőkkel. Van pár hónapjuk
végiggondolni, mit szeretnének.
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
pályázatot írt ki a Mezőberény
’17 Városüzemeltetési Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezető
munkakörére. A teljes pályázati
kiírás a városi honlapon olvasható.
Elfogadták az előterjesztés mellékletében foglalt 2017. évben
készített belső ellenőrzésről
szóló beszámolókat. A képviselőtestület megköszönte a belső
ellenőr munkáját.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. dokumentumot.
A képviselők megköszönték a
Békési Járási Hivatal városért,
lakosságért végzett munkáját, a
hivatal 2017. évi munkájáról szóló
tájékoztatóját tudomásul vették.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
támogatta a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kérelmét, így 50.000,- Ft összeget
biztosít a Mesterlevél 2018. című
könyv kiadásához a 2018. évi
költségvetés működési célú tartaléka terhére.
Elfogadásra került a DAKK Délalföldi Közlekedési Központ Zrt.
2017. 9-12. hónap tevékenységéről szóló beszámolója.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
DAKK Dél-alföldi Közlekedési
Központ Zrt. beszámolójában
közölt 286.000,- Ft „bevétellel
nem fedezett indokolt költség”
megfizetését a 2018. évi városi
költségvetésben elfogadott
forrás terhére biztosította.
A testület elfogadta az előterjesztéshez mellékelt Mezőberény
Város Önkormányzata és a
DAKK Dél-alföldi Közlekedési
Központ Zrt. között létrejövő
Pénzügyi Megállapodást.
Tudomásul vették az Orlai Petrics
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
Képzési Terv 2018-2022. dokumentumát, valamint a 2018. évi
Beiskolázási Tervét.
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
EFOP-1.5.3-16-2017-00097
kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című projekt keretében
számítástechnikai és sporteszközök beszerzése tárgyában
az ajánlatkérési eljárás nyerteseként a Notebookinfo Kft.-t
nevezte meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette (5.265.329,Ft + 27 % Áfa = 6.686.950,- Ft). A
testület az összeget a 2018. évi
költségvetésének terhére biztosította, valamint felhatalmazta
Siklósi István polgármestert a
szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Módosították a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
18/2008.(V.26.) MÖK számú
rendeletet. Bevezetésre kerül
strandbérlet támogatása, amelyet a 60. életévét betöltött,
Mezőberényben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek igényelhetnek, amennyiben a jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (jelenleg 142.500,- Ft-ot). A strandbérlet támogatás Mezőberényben
a Kálmán fürdőben (5650
Mezőberény, Tessedik tér 1.)
vehető igénybe. A 10 alkalmas
bérlet évente két alkalommal
biztosítható, melyet a jogosultak a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában igényelhetnek.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „A
Város a Tiétek a Város Értetek”
című EFOP-1.2.11-16-201700002 azonosító számú pályázat
keretein belül a kapcsolódó
projekt megvalósításához szükséges „Cselekvési terv” kidolgozásához szakértői szolgáltatás
elvégzése tárgyú ajánlatkérési
eljárás nyerteseként a HumanProduct Kft.-t nevezte meg, aki a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot tette nettó
2.400.000.- Ft+ 648.000.- Ft áfa
azaz bruttó 3.048.000.- Ft azaz
hárommillió-negyvennyolcezer
forint ajánlati árral. A testület az
összeget a 2018. évi költségvetés
terhére biztosította, valamint felhatalmazta Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyta a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Szakmai Programjának módosítását, a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Szakmai Programot, valamint az intézmény Mezőberény Város ÖnkorIdősek Otthonának Házirendjét.
mányzati Képviselő-testülete úgy

döntött, hogy a helyi önkormányzatokért felelős mi-niszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt pályázatára, a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklet
II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására pályázatot nyújt be a
pályázati alcélok közül az ab)
pontra „70%-os kapacitás
kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása” témában Mezőberény
Város Óvodai Intézménye Csiribiri Óvoda (5650 Mezőberény,
Kinizsi Pál utca 13.; 2580/6
hrsz.) homlokzati felújítása és
napelemes rendszer kiépítése
megvalósítására nyújtja be pályázatát.
A teljes beruházás várható költsége bruttó 24.054.038 Ft,
melyből 22.851.336,- Ft-ot
pályázati támogatásból kíván
finanszírozni. A szükséges
önerőt, 1.202.702 Ft összeget a
2018. évi költségvetés intézményátszervezési tartalékának
terhére visszapótlási kötelezettséggel biztosítja.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
„Vasút melletti iparterület
kiépítése Mezőberényben”
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001
azonosítószámú pályázathoz
összevont engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése tárgyában nyertes ajánlattevő kiválasztása tárgyú ajánlatkérési
eljárás nyerteseként a Nagy és
Társai Bt.-t nevezte meg, aki a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot tette
2.540.000,- Ft + Áfa = 3.225.800,Ft azaz hárommillió-kettőszázhuszonötezer-nyolcszáz
forint
ajánlati árral. A képviselő-testület
az összeget a 2018. évi költségvetés terhére biztosította, valamint
felhatalmazta Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés
aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2018.
május 28. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

Majális 2018
folytatás az 1. oldalról

tes, a Berényi Népdalkör, a Berény Táncegyüttes és utánpótlás
csoportjai, a Szlovák Pávakör, a
Kner TSE, Frey Tímea és Szabó
Márk.
Újdonság volt Vidó Péter free-

style focibemutatója, ZumBrigádTeam.
Csordás Ákos dalait, Merényi
Nicolette és Kiszely Zoltán
operett és musical előadását
érdeklődéssel fogadta a közönség.
Közkívánatra Roósz – discóval
zárult a majális. A régi és napjaink
slágereit hallva fiatalok és
idősebbek is táncra perdültek a
színpad előtt.
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IPARI TERÜLET LÉTESÍTÉSE MEZŐBERÉNYBEN
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013
A beruházás keretében az ipari terület létesítése, alapvető infrastrukturális
elemek kiépítése és az ipari terület működés előkészítéséhez szükséges
szolgáltatási egységek létesítése valósul meg, parkolók épülnek. A
beruházásnak köszönhetően az ipari terület infrastrukturális ellátása
hatására várhatóan a régió befektetőinek és munkahelyeinek száma megnő,
a kevésbé versenyképes térségbe betelepülni szándékozó vállalkozások
működési helyszíne fejlesztésre kerül, a működési feltételeik kedvezőbbé
válik.
Projekt összköltsége: 192.890.000.- Ft
(95,02 % mértékű vissza nem térítendő támogatás)
Megvalósítási időszak: 2017.07.01.-2018.10.31.
Az esemény további projektek nyitórendezvénye is:
Vasútmelletti ipar terület kiépítése Mezőberényben
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001
A projekt az utóbbi időszak egyik legjelentősebb beruházása a városban lévő
munkahelyek megőrzésében, új munkahelyek és munkalehetőségek
létrehozásában, a gazdaság élénkítésének lehetőségében, valamint a város
népesség el- és megtartó erejének fokozásában.
Projekt összköltsége: 100.000.000.- Ft (100%-os támogatás)
Megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2019.09.30.
Tornaszoba építése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése a
mezőberényi Kodály utcai Nefelejcs óvodában
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002
A projekt a szolgáltatások hozzáférhetőségének javítására, óvodai
tornaszoba helyiség, szertár, orvosi szoba, parkoló létesítése,
akadálymentesítés kiépítésére irányul.
Projekt összköltsége: 50.000.000.- Ft (100%-os támogatási támogatás)
Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.
Mezőberény Város csapadékvíz csatornahálózatának fejlesztése TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001
A projekt Mezőberény belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási
rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése,
környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár
veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása,
a további környezeti káresemények megelőzésére szolgál.
Projekt összköltsége 125.000.000.- Ft (100%-os támogatás)
Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.12.31.
Nyitott terek - Helyi Közösség TOP-7.1.1-16-2016-00043
A „Nyitott Terek” Helyi Közösség 2016. május 20-án alakult 17
szervezettel, melyből 5 szervezet a közszférából, 4 a vállalkozói szférából,
és 8 a civil szférából való.
A konzorcium vissza nem térítendő támogatást nyert közösségi terek
fejlesztésére. Az infrastrukturális fejlesztésekre, eszközbeszerzésre,
programok, rendezvények támogatására kapott forrás helyben kerül
felosztásra a - hosszabb előkészítő munkába már korábban belépett civilekkel, vállalkozásokkal közösen megalakított Helyi Akciócsoport
(HACS) döntéseinek megfelelően.
A HKFS megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeg:
250.000.000.- Ft,
(ERFA rész: 166.750.000.- Ft, ESZA rész: 83.250.000.- Ft)
Megvalósítási időszak: 2017.09.01.-2020.12.31.
További információ:
Siklósi István polgármester +36 20 8004050
Kis József beruházási csoportvezető +36 20 3603600
www.mezobereny.hu
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"TELEPÜLÉSEINKÉRT” CÍMŰ,
EFOP-1.5.3-16-2017-00097
kódszámú projekt indítása: 2018. május 2.
Mezőberény Város Önkormányzata, mint főpályázó,
támogatást nyert az EFOP-1.5.3-16-2017-00097 kódszámú, „Településeinkért” című projektjére konzorciumban
Murony Község Önkormányzatával, Köröstarcsa Község
Önkormányzatával, Kondoros Város Önkormányzatával,
Békés Város Önkormányzatával és Kamut Község Önkormányzatával.
Projektidőszak: 2018. február 1. - 2021. január .31.
Támogatás összege: 486 523 576.- Ft
A projekt fő célja: A humán közszolgáltatások térségi
szintű, összehangolt fejlesztése a konzorciumban résztvevő
településeken.
Részcélok:
- növekedjen a humán közszolgáltatások kapacitása a
fejlesztendő térségben,
- bővüljön az ellátást biztosító szakemberek száma a
szakemberek továbbképzése által,
- növekedjen a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak
munkaerőpiaci foglalkoztatotti aránya az őket segítő
képzések, egyéni fejlesztések és mentorálás által,
- javuljon a helyi közösségek társadalmi aktivitása a
közösségfejlesztő tevékenységek által,
- javuljon a térség lakosságmegtartó ereje az itt élők
számára nyújtott fejlesztő programok által,
- erősödjön a kultúrák közötti párbeszéd.
A pályázati program keretében megvalósuló fejlesztések
közvetlenül a hat település összesen 38 919 fős lakosságának
nyújtanak magasabb színvonalú szolgáltatásokat, azonban
ezek a fejlesztések túlmutatnak a kistérség határain túl is,
mivel Békés, Mezőberény, valamint Kondoros és térsége
távolabbi települések lakosainak is minőségi turisztikai,
kulturális és szolgáltatási központot jelentenek.
Közvetlen célcsoport:
- A fejlesztés hatásterületén humán szolgáltatást nyújtó
szakemberek, azon intézmények, amelyek ezeket a
szolgáltatásokat nyújtják.
- A fejlesztés hatásterületén élő hátrányos csoportok tagjai,
különös tekintettel a munkaerőpiaci szempontból aktív
korú lakosság.
- A fejlesztés hatásterületén tevékenykedő formális és
informális csoportok és tagjaik.
- A fejlesztés hatásterületén élő gyermek- és ifjúsági
korosztály tagjai, különösen az ún. NEET fiatalok
csoportjára.
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Lomtalanítás és
zöldhulladékok
elszállítása
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy a Dareh Bázis
Zrt. 2018. május 12-én szombaton, lomtalanítási napot tart.
Kérjük, hogy az elszállításra
váró lomot reggel 6 óráig helyezzék az ingatlan elé, melyet
cégünk díjmentesen elszállít.
Lomtalanításkor nem szállítjuk
el: az építési törmeléket, elektromos háztartási eszközöket,
gumiabroncsot, veszélyes hulladékokat (akkumulátort, festéket, fáradt olajat, hígítót, növényvédőszert stb.) és a zöldhulladékot sem.
A TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft. tájékoztatása
alapján a 2018. évre vonatkozó szállítási terv kiegészül
+2 zöldhulladék-begyűjtési
időponttal, melyek a következők:
november 23.
december 19.

Gyomai Hármas-Körös-hídon tervezett
forgalomkorlátozás
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
tájékoztatást adott ki a Gyomai
Hármas-Körös-hídon tervezett
forgalomkorlátozás bevezetéséről. A felújítási munkákat
2018. évben tervezik elvégezni. A teljes hídzár előreláthatólag 2018. június 2018.
augusztus hónapok között, a
nyári tanítási szünet időszakában kerül bevezetésre. A
teljes hídzár pontos időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.
Részletek:
www.mezobereny.hu,
kiemelt cikkek
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Megye Futás Mezőberényben Szépkorúak
köszöntése

Az idei Megye Futás április 23-án
Köröstarcsa felől érkezett Mezőberénybe. A csapat a szokásos
módon zenekísérettel, néhol dudaszóval közelítette meg a Berény
Szálló előtti teret. A téren Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző
köszöntötte a futókat. A csapatot
Tóth László békéscsabai futónagykövet vezette, aki a jelenlévők előtt hangsúlyozta a mozgás, a futás jelentőségét. Az aljegyző kisebb ajándékot adott át a
város nevében, és megköszönte,
hogy Mezőberény is egyik állomása a küldetésnek. A Mezőberényi Malom-Fitness Diák

Sportegyesület lányai bemutatóval kedveskedtek a futóknak.
Másnap reggel a Berény Szálló
előtti térről Csárdaszállás felé
folytatták útjukat a megye futás
résztvevői, tőlük Siklósi István
polgármester köszönt el, aláírta a
futótérképet, ezzel erősítette meg,
hogy a futók valóban megjelentek
a településen.
Tóth Olivér tanár és csapata a Mezőberény tábláig, a Berény
Futókör tagjai kicsit tovább, a leglelkesebb mezőberényi futók és
kerékpárosok egészen Szarvasig
haladtak velük.
forrás: mezobereny.hu

Leczkési Gyuláné Babinszki
Judit április 22-én ünnepelte
90. születésnapját. Ebből az
alkalomból Siklósi István
polgármester köszöntötte, és
adta át a miniszterelnök úr által
aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándékcsomagját.

Táncvizsga teltház előtt
Kiszely Jánosné Stefanovits
Zsuzsanna április 29-én ünnepelte 90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Szekeres
Józsefné alpolgármester köszöntötte, és adta át a miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándékcsomagját.

A Művelődési Központ zsúfolásig megtelt színháztermében április 27én 31 kezdő, 11 haladó, 13 bronz-ezüst jelvényszerző, 15 arany
jelvényszerzőés 11 aranysztár jelvényszerző tett vizsgát. A kezdők
bálkirálynőnek Fekete Natáliát, bálkirálynak Megyeri Eriket
választották meg.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Babinszki János (Mezőberény) és
Hoffmann Dóra (Mezőberény), Burai
Attila (Mezőberény) és Dvorcsák Anita
(Mezőberény), Burai István (Békés) és
Burai Ilona (Mezőberény).
Eltávoztak közölünk:
Józsa István (1933), Dusik József (1924),
Farkas Gábor (1950), Sziráczki Mihály
(1957), Hoffmann Ádám (1930), özv.
Braun Mihályné Bugyi Margit Katalin
(1930), özv. Harmati Lajosné Bartó Margit
(1937), özv. Czinkóczki Györgyné Bökfi
Zsuzsanna (1935).

Az önkormányzat és településünk valamennyi lakója
nevében jó egészséget és
további békés, boldog éveket
kívánunk az ünnepelteknek!

EFOP-1.2.11-16-2017-00002
Esély Otthon
„A város a Tiétek a város Értetek”
Mezőberény Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) keretében
helyi önkormányzatok számára meghirdetett „Esély Otthon” elnevezésű EFOP-1.2.11-162017-00002 kódszámú pályázaton 199 m Ft támogatásban részesült. A pályázat célja a vidék
népességmegtartó képességének javítása, a fiatalok vidékről történő
elvándorlásának megakadályozása, a vidéki fiatalok számára reális
életpálya modell kialakításának segítése. A pályázat segítséget
nyújt az önkormányzatnak, hogy továbbra is támogassa a
16 és 35 év közötti fiatalok Mezőberényben maradását,
letelepedését.
A pályázati programokról, eseményekről, rendezvényekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket,
kérjük, figyelje további híreinket.
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„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz csatlakozva a Művelődési Központ
meghirdeti „A legszebb konyhakertek” programot.
Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő
magánszemély és közösség jelentkezését!
Jelentkezési határidő: 2018. június 15.
Részletes információ és jelentkezés lap:
a Művelődési Központ információs pultjánál,
opskk.mezobereny.hu, www.mezobereny.hu.
Részletes információ: Bartó Róbertné +36 20 4243-944
Eredményhirdetés:
2018. szeptember 15.,
a VIII. Töltött Káposzta Fesztiválon.

MEGHÍVÓ
Mezőberény Város Önkormányzata és a Mentőállomás
Mezőberény tisztelettel meghívja 2018. május 12-re
„70 éves a Mentőszolgálat” évfordulója alkalmából rendezett
Mentők napjára. (Mentőállomás, Mezőberény, Békési út 29.)
Program: – 9 órakor ünnepi köszöntő
Siklósi István, Mezőberény város polgármestere
Kárász László, Békés megyei vezető mentőtiszt
Mezőberényi Mentőállomás Alapítvány által
lakossági támogatással vásárolt automata defibrillátor
átadása a városnak
– 9.30-12 óráig nyílt nap a mentőállomáson, találkozás
a helyi állomás munkatársaival
Siklósi István polgármester
Guti Ambrus, a mentőállomás vezetője

Rendőrségi felhívás
A motorozás idényjellegű közlekedési tevékenység, mely a tavaszi
időjárás kezdetétől általában októberig tart. Sokak számára ez a
tevékenység a szabadságot és a sebességet jelenti, azonban nem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy a motorozás közlekedésbiztonsági
szempontból fokozottan veszélyes tevékenyég.
Sajnálatos módon hazánkban a motorosokkal kapcsolatos közúti
tragédiák száma még mindig magas. A felelőtlen motorosok a gyorsabb
előrehaladás érdekében sokszor kiemelkedő szabálysértést követnek
el. A motorkerékpárral elkövetett jellemző szabálysértések: a sebesség
túllépése, a jobbra tartási kötelezettség be nem tartása és az előzés
szabályainak megszegése. Ezek a szabálysértések fokozott
balesetveszélyt jelentenek, amelyek során a jármű vezetői
veszélyeztetik saját maguk és mások életét, testi épségét is. A jármű
felépítéséből adódóan a motorosok védtelenebbek a gépkocsikban ülő
személyeknél, ezért egy váratlan akadály vagy a legkisebb hiba is
beláthatatlan következményekkel járhat. Felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy motorkerékpárral, valamint segédmotor-kerékpárral
történő közlekedésük során fordítsanak kiemelt figyelmet a
közlekedési szabályok maradéktalan betartására saját, illetve mások
testi épségének megóvása, illetve a városban lakók nyugalmának
megőrzése céljából! Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezőberényi Rendőrőrs

A Bárka mutatkozott be
A magyar költészet napja alkalmából április 12-én a Művelődési Központ emeleti klubtermében Kiss László szer-kesztő
mutatta be a Békéscsabán szerkesztett Bárka folyóiratot, Farkas
Wellmann Éva szerkesztő pedig a
Bárkaonline-t, a nyomtatott folyóirat internetes változatát.

A két szerkesztő szerzőként is
bemutatkozott: Kiss László író és
Farkas Wellmann Éva költő,
illetve Molnár Lajos író, költő,
mint a Bárka szerzője – aki egyben
a Művelődési Központ munkatársa – olvasott fel legújabb
műveiből.
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A Békés Megyei Önkormányzat híre
Nagyköveti látogatás
Békés megyébe látogatott Mag. Elisabeth Ellison-Kramer
magyarországi osztrák nagykövet, aki a megye települései által
nyújtott befektetési lehetőségekkel ismerkedett meg, valamint
azokkal az ipari területfejlesztésekkel, amelyek megvalósítása
ebben az esztendőben indul el Békéscsabán és a megye
településein.
Békés megye és Békéscsaba újratelepítésében nagy szerepet
játszott a felső-ausztriai származású Harruckern János György,
aki a török elleni harcokban végzett tevékenysége jutalmául
megkapta Békés vármegye jelentékeny részét. Orosházán aktív
munkát végez a helyi német nemzetiségi önkormányzat,
kezdeményezésükre 2001-ben Német Kultúra Hete
elnevezéssel programsorozatot szerveztek. Az idén „Osztrák
Hét” címmel kerül megrendezésre az esemény.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat (NNÖ) és elnöke, dr.
Abonyi Lajos meghívására 2018. április 23-án (hétfőn)
Orosházára látogatott Mag. Elisabeth Ellison-Kramer
magyarországi osztrák nagykövet.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Zalai
Mihály Békéscsabára is meginvitálta nagykövet asszonyt, akit a
békéscsabai városházán Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei
Jogú Város polgármestere, Herczeg Tamás megválasztott
országgyűlési képviselő és Zalai Mihály megyei elnök fogadott. A
megye települései által nyújtott befektetési lehetőségekkel
ismertették meg nagykövet asszonyt, bemutatták azokat az ipari
területfejlesztéseket, amelyek megvalósítása ebben az
esztendőben indul el Békéscsabán és a megye településein, és a
közúti közlekedés fejlesztésével kapcsolatos információkat is
megosztottak a magas rangú vendéggel.
A látogatás az osztrák tulajdonú Tondach Magyarország Zrt-nél
folytatódott, ahol csatlakozott a vendégekhez a Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és titkára dr. Orosz Tivadar
és Tóth Zsolt. Megismerkedtek a cég működésével, jelenlegi
helyzetével, és rész vettek egy üzembejáráson is.
A látogatás a megyeházán zárult, ahol egy közösen tartott
sajtótájékoztatón informálódhattak a média képviselői és
tehették fel kérdéseiket a nagykövet asszonynak.

Érték a Települési Értéktárból

Tóth Sándor fafaragó tevékenysége
Tóth Sándor, a Népművészet Mestere,
Népi Iparművész, Grátánalma-díjas
fafaragó 1946. május 24-én született
Mezőberényben. Mesterének Péterfy
László szobrászművészt tartja, a
meghívásának köszönhetően vehetett
részt 1981-ben a velemi alkotótáborban. Az igazi gyökeres változást
ez a tábor hozta az életébe. Ráérzett az
ősi népi formákra, mesterségekre,
teljesen önálló alkotásokat készített.
Irányítása alatt készültek el a nyári
nemzetközi táborokban azok a Kárpátmedence magyarságának hagyományát megelevenítő kapuk, melyek Békéscsabán ma is
megtalálhatóak az egykori KISZ-tábor területén. A dédnagyapja
által készített karosszék ihlette azt a mezőberényi szlovák
hagyományokból merített paraszt étkezőgarnitúrát, mely az
Országos Népművészeti Pályázaton „bútor” kategóriában
„Gránátalma” I. helyezést ért el. Gránátalma díjjal jutalmazta a
zsűri azt az általa tervezett és készített, Kőfalvi Lászlóné által
festett szlovák bútorgarnitúrát is, melyet 2012. augusztusában
Mezőberény iránti tisztelete jeléül városának ajándékozott.
Mezőberényi reformátusként büszke arra, hogy részt vett a
református templom külső és belső felújításán, ezt tartja
munkássága koronájának. Május 24-én tölti be 72. életévét. Ez
alkalomból gratulálunk neki, és további jó egészséget kívánunk!
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Mezőberényben az
Arany-busz

Békés megyei körútja során – a
gimnázium és a Művelődési Központ meghívására – április 26-án
Mezőberénybe érkezett a Petőfi
Irodalmi Múzeum Arany János
születése 200. évfordulójára készített mozgó kiállítása. Az
Arany-busz a piactéren parkolt le,
pontos időbeosztás szerint ide
látogattak el az iskolai osztályok.
A diákok kíváncsian és örömmel
fedezték fel az interaktív kiállítást.
Takács Erika, az Arany 200

Vándorbusz projektkoordinátora
kifejtette, tavaly júliustól az
Arany-buszra eddig több mint 50
ezren voltak kíváncsiak, ezzel a
tárlat az ország leglátogatottabb
kiállítása lett. A program célja,
hogy olyan helyekre is eljuttassák
az Arany János életművét feldolgozó vándorkiállítást, ahonnan
nehezebben tudnak felutazni a
fővárosi múzeumba a teljes
kiállítást megtekinteni.

MEGHÍVÓ

Pünkösdi családi
táncház

Iskolakóstolgató
Ha unod a szürke
hétköznapokat,
ha úgy érzed, hogy valami
csodára lenne szükséged a
suliban,
ha előre utaznál a jövőbe,
hogy megtudd, mi lesz veled
két év múlva,
gyere el egy különleges napra
a mezőberényi gimibe,
ahol nemcsak a tantermekben,
de a tanáriban is szuperhősök
rohangálnak!

Időpont: 2018. május 18.
péntek 16 órától
Helyszín:
Magyarvégesi Óvoda,
(Mezőberény, Kálvin utca 2-4.)
Programunk:
táncház, kézműves foglalkozás,
eszem-iszom, dínomdánom
A részvétel ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk!

Május 24-én várunk téged
és barátaidat!

Múzeumi Esték

KASTÉLYAINK RENESZÁNSZA
Kastélyfelújítások Békés megyében címmel

SZELEKOVSZKY LÁSZLÓ
természetvédelmi szakember
tart előadást.
2018. május 30. (csütörtök) 17.00
Könyvtár (Mezőberény, Fő út 4.)

7.

Mi komolyan gondoljuk!
A természetvédelem, a környezetvédelem immár divat, környezettudatos próbál lenni mindenki,
mert ez trendi. Mi, a Mosolygó
Központi Óvoda apraja és nagyja
meggyőződésből, szakmai elhivatottságból gondoljuk úgy, hogy
”felelősek vagyunk azért, amit
megszelídítettünk.”
Március hónapban is, mint az
előző hónapokban, valamilyen
fontos környezetvédelmi témával
foglalkoztunk. Most a Víz Világnapja szellemében került megrendezésre olyan programsorozat,

lemében, már negyedik éve rendezzük meg a Zöldágjárásunkat,
ami Mezőberény lakossága
körében egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Köszönjük a
rendezvényünkön megjelent
szülők, civil szervezetek, kézművesek támogatását. A rendezvény
színvonalát emelte a Mosolygó
Központi Óvoda Szamóca és
Napsugár csoportja gyermekeinek műsora, a Szegedi Látványszínház Föld-napi produkciója és a „Leg a láb” Alapfokú
Művészeti Iskola Berecske Tánc-

amely megmozgatta a szűk és tág
környezetünk minden tagját.
Gyermekeink boldog arccal vettek részt a Csobbanó napok projektünkben. Vendégelőadóink
voltak a Henkel Magyarország
Kft. programmenedzsere, a Mezőberényi Sporthorgászok Egyesületének tagjai, a tagok között több
szülőnk is. Mi, Mosolygós óvónénik a Halacska című mesével
kedveskedtünk gyermekeinknek.
Ennek a törekvésünknek szel-

együttese zöldágjárása.
A zöld szemléletünket a Mezőberény Város Óvodai Intézményében dolgozó, szakmailag magasan képzett kollégáinknak is
szívesen megmutatjuk. Ezért
rendeztük meg a Mosolygó Liget
című szakmai napunkat. Ezen
részt vettek intézményünk kollégái és Hőgye Ildikó védőnő is.
A Mosolygó Központi Óvoda így
is tesz a zöldebb környezetért!

Kreiszné Szilágyi Tünde
a Mosolygó Központi Óvoda gyermekei és dolgozói nevében

Bagolyfejes

bodzasíp

A hónap műtárgya

– 2018 május

A fűzfasíp Európa-szerte
ismert népi hangadó játékszer. A felépítése a furulyához hasonló, de dallamjátékra nem alkalmas.
Elsősorban fiúk játéka volt,
de hangkeltő eszközként a
felnőttek is használták
jeladásra. A fűzfa mellett
orgonából és mogyoróból
is készítettek sípot, sőt
bodzából, mert az tartósabb
volt. A bemutatott bagolyfejes bodzasíp különlegességét a míves faragása adja.

A szépen megformázott bagolyfejre
két üvegszem is
került. Alkotója az
apró részletekre is
ügyelt, talán azért,
hogy még hitelesebb
legyen a végeredmény. A síp ma is
megszólaltatható, és
bagolyhuhogást utánzó hangot csalhatunk
ki belőle.
Csete Gyula

8.
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II. Gasztronómiai verseny

A Múzeumi Esték-rendezvénysorozat
keretében április 5-én dr. Bácsmegi Gábor, a
békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum
régésze tartott előadást Időutazás – a
legújabb régészeti kutatások Mezőberény
környékén címmel.
Az előadó szólt arról a két bronzkardról is,
melyeket a közelmúltban Dombi Zoltán talált
meg Mezőberény határában. Az egyik öt, a
másik három darabban összetörve került elő, a
földmunkagépek törték össze. A vizsgálatok
azt bizonyítják, hogy ezeket nagyobb hővel
meghajlították, és úgy rejtették el őket.
Érdekes, hogy a környéken
hasonló lelet nem
került elő. A régész az
egyik bronzkardot be is mutatta.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Kft.)

ÜGYVEZETŐ MUNKAKÖR
betöltésére.
A munkakör 2018. július 2. naptól betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 8. (péntek)
A pályázatról további információt a
www.mezobereny.hu honlapon talál, a hírek között.

Díjeső a „Leg a láb”-nál

Szabó Dorka és Róth Bence
április elején tanulmányi versenyen vett részt, és továbbjutottak az országos döntőbe,
melyet május 4-5-én rendeznek
meg Sátoraljaújhelyen.
A Gyermek Néptáncosok 13.
Országos Szólótánc Fesztiválja
Dél-alföldi regionális előválogatóján Szabó Dorka és Hajzer
Sándor Kiemelt Arany minősítést
szereztek és tovább-jutottak az
országos döntőbe. Így június 1-3.
között újabb verseny vár rájuk
Szarvason, ahol képviselhetik
Mezőberényt és a Berény Táncegyüttest. Ugyanezen a versenyen

Machó Flóra-Kocsor Kata Ezüst
minősítést szereztek.
2018. április 28-án Békéscsabán a
Békés Megyei Gyermek- és
Ifjúsági Szólótáncversenyen díjeső zúdult a Kis-Berényke Táncegyüttes szólistáira:
Tímár Gerda és Verasztó Júlia:
Bronz minősítés; Machó Flóra és
Kocsor Kata: Ezüst minősítés;
Farkas Vanda és Budai Anna:
Kiemelt arany minősítés;
Szabó Dorka és Hajzer Sándor:
Kiemelt arany minősítésben
részesült (fotónkon).
2018. április 29-én rendezték meg
Békésen a Békés Megyei
Gyermek- és Kisegyüttesek Találkozóját, ahol a Kis-Berényke
Táncegyüttes Arany minősítést
szerzett Verbuválás és táncmulatság Bodrogközből című
koreográfiájukkal, mellyel beneveztek a június végén megrendezésre kerülő egri Szederinda
Néptáncfesztiválra.
Gratulálunk a versenyzőknek és
további eredményes munkát kívánunk!
Köszönet a felkészítésért Borgula
Benedettának és Balogh Dávid
Attilának!
"Leg a láb" A.M.I.

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és
Művelődési Központ – a korábbi
bor-, kolbász-, lekvár-, savanyúság-, illetve a házisüteményversenyek folytatásaként – április
14-én rendezte meg a II.
Gasztronómiai versenyt.
Az eseményt a Városi Nyugdíjas
Klubbal, a Mezőberényi
Szlovákok Szervezetével és a
Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesületével közösen szervezték
meg.
Megnyitójában Siklósi István
polgármester hangsúlyozta, a
város életében fontos szerepet tölt
be a gasztronómia, bár legtöbbször egyszerűen sütésnek és
főzésnek nevezik. A fontosságát
bizonyítja, hogy a települési
értéktárában nagyon sok gasztronómiai érték található.
Míg a zsűri tagjai dolgoztak, az
érdeklődők kulturális műsort
tekinthettek meg a színházteremben. Színpadra lépett a
Berényi Népdalkör, a Szlovák
P á v a k ö r, a M e z ő b e r é n y i
Mazsorett Együttes, illetve a Kner
Tánc-sport Egyesület versenytáncosai. A végén Johnny
Moonlight az ’50-es, ’60-as évek
slágereivel szórakoztatta a közönséget.
A sütemények versenyében a
nagymama kategóriában Márkus
Katalin lekváros minipitéit találta
a zsűri a legfinomabbnak, így ő
lett az első, a sorrendben őt Petriné
Kozma Irén szalalkáréja és Wolff
Ödönné lekváros kiflije követte. A
krémes kategóriát Lestyán
Magdolna glutén- és laktózmentes
citromos joghurttortája nyerte
meg, második lett Csákó Józsefné
mimóza szelete, a harmadik
helyen Szabó Ildikó kozáksapkája
végzett. A sós kategóriában Wolff
Erika sajtos-vajas kiflije végzett
az élen, azt Kiszely Zoltánné

éjszakázott pogácsája és Kopányiné Bokos Margit házi
ördögropija követte. Az egyéb kategóriát Petriné Kozma Irén nyerte
meg non plusz ultrával, második
Kiszely Zoltánné lett kókuszos
virággal, a harmadik helyet
Kruzicsné Varga Krisztina szerezte meg üdítő szelettel. Különdíjat kapott Mikó Ida kenyérlángosa.
A vastagkolbász kategóriában első
helyezett lett Szokola János, a
második és harmadik helyet is
Weigert Ádám Zoltán szerezte
meg. A vékonykolbász kategóriájában Csók Istvánné lett az
első, a második helyen a Mezőberényi Városvédő és Városszépítő Egyesület végzett, harmadik Szokola János lett.
A házi készítésű lekvárok közül a
zsűri a legfinomabbnak Raffai
Györgyné fügelekvárját találta.
Varga Ferencné baracklekvárja és
Raffai Györgyné birsdzsemje
került még fel a képzeletbeli dobogóra.
A savanyúságokat két kategóriában értékelte a zsűri. Az
üveges savanyúságok versenyét
Kiszely Zoltánné dinnyéje nyerte
meg, céklája a második helyen
végzett, Csók Istvánné töltött
almapaprikája lett a harmadik. A
hordós savanyúságok versenyében Mikó Ida dinnyéje végzett
az élen, Kiszely Zoltánné töltött
almapaprikája és Csók Istvánné
vegyes hordósa előtt.
A fehérborok kategóriáját Báthori
Ferenc nyerte meg, a legjobb
vörösbort Gazsó Jánosné küldte
be, a második helyen Báthori
Ferenc végzett. A gyümölcsbor
kategóriájában Kopányiné Bokos
Margit végzett az élen, a rosé
kategóriájában Nagy Lajos Zoltán
lett az első, a második helyezést
Csók Istvánné szerezte meg.
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Tisztújítás
az ipartestületnél
A Mezőberény és Körzete Iparosok és Vállalkozók Egyesülete
március 24-én tartotta éves
taggyűlését, ahol tisztújítás is
történt. Az egyesület elnöke Kovács Tibor, alelnöke Balta Roland
lett. Elnökségi tagok: Schäfer
Zoltán, Kurilla Olivér, Vida
Attila. A felügyelő bizottság
elnöke Takács Imre lett, a
felügyelő bizottság tagjai
Kornyis Béláné és Róth Mihály.
Az új elnökség megkezdte
munkáját, a fejlődés mellett
fontosnak tartja az Ipartestület
hagyományainak megőrzését és
ápolását.
Várjuk a környékbeli vállalkozók
javaslatait, belépését! Elnökség

VII.
DALOSTALÁLKOZÓ
2018. május 12.
(szombat) 9.30
Művelődési Központ
(Mezőberény, Fő út 6.)
Az elmúlt évhez hasonlóan a
Dalostalálkozót ez évben is a
Közösségek Hete országos rendezvénysorozat keretében tarja
meg a Művelődési Központ.
A Művelődési Központ
Kertbarát Köre
és a Városi Nyugdíjasklub
meghívására

Arany minősítés a népdalkörnek Iparostársunk
emlékére

Az Orosházán április 22-én megtartott KÓTA Országos és Térségi
Népzenei Minősítő Versenyen a 2014-es „Kiváló”, majd a 2016-os
„Ezüst” után a Berényi Népdalkör „Arany” minősítést kapott a
szakmai zsűritől.

VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB NYÁRI PROGRAMJA
30. (szerda) 17.00
Batyus szalonnasütés a
Gyomai úti Szlovák
Közösségi Háznál

MÁJUS

JÚLIUS HÓNAPBAN

1. (vasárnap) 9.00 Fürdőzés Gyopárosfürdő
14. (szom.) 21.00 Szeged
JÚNIUS HÓNAPBAN
Szabadtéri Játékok –
2. (szombat) 6.30
Notre Dame-i toronyőr
XXI. Országos és
Indulás: 16.00-17.00 óra
Nemzetközi Nyugdíjas
21. (szombat) 7.00 Fürdőzés találkozó Cserkeszőlőn,
Szolnoki Strand-party
várható visszaindulás:
29.
(vasárnap)
11.00 Ebéddel
18.00.
egybekötött térségi
13. (szerda) 16.00 Bográcsos
nyugdíjas találkozó a
parti a Gyomai úti Szlovák
piaccsarnokban
Közösségi Háznál
AUGUSZTUS 22. (szerda)
27. (szerda) 17.00
Kamuti batyus szalonnaGrill parti a Gyomai úti
sütés,utazás menetrend
Szlovák Közösségi Háznál
szerinti busszal

Kirándulás Kárpátaljára
2018. szeptember 20 - 23. (4 nap / 3 éjszaka)
Tervezett látnivalók: Huszt - Técső - Aknaszlatina - Fekete-,
Fehér-Tisza összefolyása - Trufanec-vízesés - Kőrösmező Tatár-hágó - Szinevéri Nemzeti Park
Részvételi díj kb.: 26.000.-Ft/fő + utasbiztosítás
Az utazás feltétele: érvényes útlevél!
Utazással kapcsolatos megbeszélés, előleg befizetés:
2018. május 23. szerda 17.00
a Gyomai úti Szlovák Közösségi Házban
Információ és jelentkezés: Borgula Györgyné +36 20 2222-435,
Mertz Mártonné +36 20 588-0088

Csoportos üdülés Harkányban
2018. november 4 - 10. (7 nap / 6 éjszaka)
Szállás: Thermál Hotel, Harkány, Járó út 1.
Elhelyezés: 2, 3 ágyas szobákban (a 3 ágyas szobák földszinten
vannak)

címmel tart előadást a
Művelődési Központban.

Fizetés módja: készpénz és/vagy Széchenyi pihenő kártya (nem
Erzsébet kártya).
A gyógykezelések a szállodai gyógycentrumban vehetők igénybe.
Utazási költség: jelenlegi karkuláció 8.000.- Ft/fő oda és vissza
helybe szállítással, átszállás nélkül a szállodáig.
Fakultatív programok egyéni szervezéssel.
Hazafelé megállunk Villányban borkóstolásra.
Jelentkezés, előleg befizetés: 2018. május 23-án (szerda) a
Gyomai úti Szlovák Közösségi Házban
Előleg: 10.000.- Ft/fő befizetése
További információ kérhető: Borgula Györgyné +36 20 2222-435

Az előadás nyilvános
és ingyenes!

A harkányi utazásról részletesebben
www.mezobereny.hu, kiemelt hírek között olvashatnak.

2018. május 16-án,
szerdán 17 órakor

Szelekovszky László
mezőgazdász,
természetvédelmi szaktanácsos

Teendők egész évben
a kiskertben

9.

Március hónapban sajnálatos
veszteség érte a mezőberényi és
köröstarcsai iparos társadalmat,
ugyanis tragikus hirtelenséggel
elhunyt Tiba Mihály, a Mezőberény és Körzete Iparosok és
Vállalkozók Egyesületének
elnöke.
Tiba Mihály iparoscsaládból
származott, nagyapja és édesapja is iparos volt, a kovácsmester szakmát gyakorolták. Ő
épületgépész szakmában szerzett szakmunkás bizonyítványt,
majd 1980-ban központi fűtésés csőhálózat-szerelő, 1985-ben
pedig gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsgát tett. 1979
óta vállalkozó iparosként tevékenykedett Köröstarcsán. A vállalkozása vezetése mellett a
szakmunkásképzésben is részt
vett. Élete során közel 60 tanuló
elindítását segítette szakmájában. Szakmája gyakorlása
mellett az utóbbi években
kereskedelmi tevékenységet is
folytatott Köröstarcsán, a nevével fémjelzett „Tiba” üzletben.
1989 óta a Mezőberény és
Körzete Iparosok és Vállalkozók Egyesületének elnöki
pozícióját töltötte be haláláig. A
közel 30 éves egyesületi vezetése alatt az Ipartestületek
Országos Szövetsége felügyelőbizottságának is tagja volt,
2014-től a bizottság elnökhelyetteseként, 2016-tól pedig
elnökeként segítette az iparosok
és vállalkozók társadalmát.
Tiba Mihály halála nagy veszteség az országos, ezen belül a
köröstarcsai, mezőberényi,
csárdaszállási vállalkozók és
iparosok számára.
Nyugodjék békében, emlékét
megőrizzük!
Mezőberény és Körzete
Iparosok és Vállalkozók
Egyesülete nevében
Kurilla Olivér elnökségi tag
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A megye III-tól az Extraligáig Elkezdődött a versenyszezon
Már április közepén eldőlt, hogy a Mezőberényi Hed-Land
Sportcsarnok SE NB I-es asztalitenisz csapata újoncként a
bajnokság befejezése előtt három fordulóval, százszázalékos
teljesítménnyel megnyerte a bajnokságot, és így feljutott az
Extraligába. Jámbor Zoltánnal, az asztalitenisz szakosztály
vezetőjével, a csapat menedzserével ez alkalomból a múltról és a
jövőről is beszélgettünk.

– Sokáig a Békési TE asztalitenisz csapatát edzette, 2011-ben
tért haza Mezőberénybe, akkor
hogyan kapcsolódott be az itteni
sportéletbe?
– Abban az időben egy asztaliteniszt kedvelő baráti társaság
csapata a megye III. osztályban
pingpongozott, és ott játszottam
én is. Minden évben egy osztállyal
feljebb léptünk, így jutottunk
most el oda, hogy ősszel már az
Extraligában játszhatunk.
– Minek köszönhető ez a hat éven
át tartó töretlen siker?
– Elég nagy ismeretséggel
rendelkezem, 1987 óta hol elnöki,
hol alelnöki tisztségben én vagyok
a Békés Megyei Asztalitenisz
Szövetség szakmai irányítója, és
ennek köszönhetően minden
esztendőben jelentkezett egy-két
olyan játékos, aki erősítést jelentett a csapatnak. Hangsúlyozom,
sohasem én hívtam őket, mindig
ők jelentkeztek.
– Hogy az NB I-ből újoncként
azonnal feljutottak az Extraligába, ez is ennek tulajdonítható?
– A Békési TE extraligás csapata
visszalépett, és onnan tavaly nyáron két játékos: Kiss Dániel Gábor
és Szabó Krisztián átjött hozzánk,
így nem ért váratlanul bennünket,
hogy már az első évben megnyertük az NB I-es bajnokságot.
Sőt, tovább erősödünk, ugyanis az
osztrák élvonalból hozzánk igazol
Vajda Viktor. Ő öt éve már kint játszik, de nem akar tovább hétvégeken kiutazni. A 26 éves fiatalember első játékosnak igazol hozzánk, vele megerősödve a tízcsapatos ligában az első öt hely
valamelyikének a megszerzését
tűzzük ki célul. Kedvező számunkra, hogy Viktor kecskeméti,
és Kecskemétről már van két
játékosunk, így Viktorral hárman
már ott, helyben közösen fel
tudnak készülni. Szerencsénk az
is, hogy a négy tagú csapatunkból
ketten jobb-, ketten balkezesek, ez

ideális a páros játékhoz.
– Tehát a játékosállomány
megfelelő az Extraligához, de az
élsporthoz pénz is kell. Ezt
honnan tudják előteremteni?
– Összefogással a pénz is meglesz.
Egyrészt a város anyagi lehetőségeinek megfelelően támogatja a
csapatot, a hiányzó részt pedig
szponzoroktól kapjuk meg. Agrármérnökként dolgozom, ezek a támogatók hozzám kötődnek, növényvédőszer- és műtrágyagyártók.
– Ahhoz, hogy Mezőberény csapata tartósan az élvonalban szerepeljen, szükség van utánpótlásra. Ezen a területen is hasonlóan
sikeresek?
– Az asztalitenisz szövetség az
utánpótlás kérdésében lépéseket
tervez. Az extraligás csapatokban
hamarosan egy U21-es korú
játékost kell szerepeltetni, az
utánpótlás csapatnak pedig
ifjúsági korú játékosokból kell
állnia. Ezen a téren nincs
gondunk, mert az NB III.
csapatunkban két U21-es játékos
is szerepel.
– Szakosztályuk három csapatot
is működtet, a másik kettő milyen
eredménnyel fejezte be a bajnokságot?
– Az NB III-as csapat, illetve
teljesen amatőr megye III-as is
feljebb lép egy-egy osztállyal.
– A közönség körében mennyire
népszerű az asztalitenisz, a
mérkőzésekre mennyien járnak
ki?
– Nagyobb figyelmet érdemelnének ezek a találkozók, a mérkőzéseken nagyon szép, hosszú labdamenetek láthatók. Talán nem
megfelelően népszerűsítettük a
mérkőzéseket, a jövőben ezen változtatnunk kell. A mi csapatunk
előnye, hogy valóban csapatként
működik. A fiúk egyszerűek,
szerények, nagybetűvel írandó
emberek, ezt mindennél többre
becsülöm.
M. L.

2018. április 22-én került megrendezésre meleg, szinte nyárias
időben a 26. NKM Kupa Hanzók
Őrs Emlékverseny Szegeden. A
szezonnyitón 26 klub több, mint
650 fiatal kajakosa és kenusa vett
részt. A KSI Gyomaendrőd
versenyzői sok érmet hoztak el az
idei év első megmérettetéséről, és
összesítésben az előkelő 3. helyet
szerezték meg. A szegedi Matyéren 4000 métert kellett eveznie
az indulóknak. A mezőberényi
gyerekek az alábbiak szerint
járultak hozzá a sikerhez: Sági
Alíz K1 U14 3. hely, Wágner
Anna K1 U13 3. hely, Barna
Gergő U12 MK1 4. hely, Vida
Levente U12 MK1 3. hely,
Konyecsni Milán U11 MK1 2.
hely. 500 méteres távon: Tóth
Menta U12 MK1 1. hely, Tóth
Kinga U10-11 MK1 1. hely.
2018. április 28-án zajlott az AHíd Építő Kupa - Öböl-kör
Bajnokság. A versenyen 2000
méteres távot kellett teljesítenie a
gyerekeknek. Hajkó Kata U16 K1
2. hely, Wágner Anna U13 K1 4.
hely. Vida Levente U12 MK1 3.
hely Barna Gergő U12 MK2 2.
hely, Konyecsni Milán U11 MK2
1. hely, Tóth Kinga U10-11 MK1
3.hely. 2018. április 29-én került
sor a III. Békés Megyei
Diákkupára, ahol az iskolájukat

képviselték a gyerekek és 2000
méteren versenyeztek. Ezt a
rendezvényt a KSI Gyomaendrőd
szervezte meg már harmadik
alkalommal és saját telephelyén
bonyolította le. A mezőberényi
gyerekek szép eredményeket
értek el. Hajkó Kata U16 K1 2.
hely, Ilyés Inez U15 K1 4. hely,
Sági Alíz K1 U14 K1 2. hely,
Wágner Anna U13 MK1 1. hely,
Tóth Menta U12 MK1 5. hely,
Vida Levente U12 MK1 3. hely,
Barna Gergő U12 MK1 5. hely,
Konyecsni Milán U11 MK1 1.
hely, Tóth Kinga U10 MK1 2.
hely, Barna Balázs U8 MK1 2.
hely. A következő úti cél a győri
Maraton Magyar Bajnokság lesz,
2018. május 26-27. között.
Kovácsné Kozma Diána és
Kovács Gábor edzők

Pannonhalma-Ravazdi túrák

Az Alföld Turista Egyesület április 14-én rendezte meg a Ravazdi
túrákat. A kilenc túrázóból egy
választotta a 30 kilométeres távot,
nyolcan pedig a 15 kilométerest. A
túra során fel-legyalogoltak az er-

dőben, 300 méter szintkülönbséget tettek meg. Ezzel ismét teljesítettek egy túrát a „Vasutas Teljesítménytúrák Túrázója 2018„
túramozgalomból.
Zolnai Györgyné

Részletesebben a www.mezobereny.hu kiemelt hírek között.

FELHÍVÁS
Kedves könyvtártagok!
A könyvtár egyik tagja A vér áldozata című könyvben hagyta
A SZÜRKE CICÁT ÁBRÁZOLÓ MÁGNESES KÖNYVJELZŐJÉT.
Kéri a becsületes megtalálót, azt juttassa vissza hozzá, ugyanis ez
a tárgy nagyon fontos számára, mivel a húgától kapta, aki már
nincs közöttünk. A könyvjelző tulajdonosa kéri a megtalálót,
hogy a könyvjelzőt a könyvtárban szíveskedék leadni.
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Tanuljatok imádkozni!
Bíró László
és

Pap Margit
április 20-án ünnepli

50. házassági
évfordulóját.
Szeretettel köszöntik:
gyermekeik, unokáik és az
egész család!

Április 13-án
ünnepeltük
55. házassági
évfordulónkat.
Köszönjük a
rendezvényt a
családnak
és a Tópart Étteremben
Esztikének és a
dolgozóknak.

MEGHÍVÓ
a mezőberényi amatőr alkotók kiállítására
Időpont: 2018. május 19-20. 10-17 óráig
Helyszín: Német Közösségi Ház (Mezőberény, Orlai u. 3.)
Szeretettel vár mindenkit a
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény

Csendes megemlékezés

(Text.130zsolt.) Egyedül érzed
magad? Imádkozz! Problémáid
vannak? Imádkozz! Bánatod van?
Imádkozz! Örömöd van? Imádkozz! Hálát és köszönetet mondasz Istennek? Imádkozz! Mindenkor mondom, imádkozz!
Az imádkozás nem más, mint
Istennel való beszélgetés. De
imádkozni nem könnyű, a tanítványok is kérték Jézust: taníts
meg minket imádkozni. Nem
mindegy hogyan imádkozunk, mit
kérünk Istentől. A legértékesebb
imádság a másokért mondott
imádság. Isten tudja, mire van
szükségünk, ezért ne panaszkodjunk imádságunkban. Tanuljál
imádkozni a kereszt előtt, hogy
érezd menyire fontos az Istennek
az ember, mert csak a kereszt
aljában tudatosul benned, hogy
úgy szerette Isten a világot, hogy
az ő Egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz Őbenne el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.
Az imádkozó ember tudja, hogy
függ valakitől. Létét, javát,
egészségét, szerencséjét, Isten
kezébe teszi le. Jelenlétét az ő
jelenlétében éli. Legfontosabb
kapcsolata az istenkapcsolat. Az
imádkozó ember tudja, hogy nem
boldogul egyedül. Rá meri bízni
magát az imádkozó közösségre,
sőt maga is imádkozó közösség
tagja. Az imádkozó ember mer
bízni abban, hogy Isten egymásra

bízott bennünket, és azt akarja,
hogy ebben a közösségben
találjuk meg küldetésünket,
egymásra utaltságunkat. Az imádkozó ember nem félelemmel
közeledik a másik emberhez,
hanem azzal a bizalommal, ahogyan Isten közeledett hozzá. Az
imádkozó ember mer kérni, mer
kapni, és mer adni is.
Tudunk-e imádkozni azokért, akik
mindenüket elveszítve nem kérnek egyebet, csak erőt, hogy
visszatérjenek hazájukba, hogy
újraépítsék templomukat, ahol
imádkozhatnak?
Az imádkozó ember nem azt gondolja, hogy Isten azért fogadja el
őt, mert imádkozik hozzá, hanem
azért imádkozik, mert Isten lépett
hozzá. Egy hívő ember, amikor
megválasztották valamilyen pozícióba, összehívta a rokonságot,
és azt mondta: imádkozzatok
azért, hogy jól tudjam betölteni a
feladatomat, mint Isten gyermeke.
Nemcsak egyszerűen imádkozunk, hanem megfeszülünk az
imádságban, odaszánjuk teljes
erővel magunkat. Szívből és
teljesen az Istenre figyelve, és
benne bízva tesszük, hogy ne az
imádságért, hanem azért, amit Ő
tett értünk a kereszten, és mert
hozzá fordulunk, meghallgasson
és megáldhasson bennünket.
Ámen.
Fejér Sándor lelkész
Olyan szomorú mindig egyedül
lenni. / Valakit mindenhol
hiába keresni. / Valakire várni,
aki nem jön még. / valakit
szeretni titokban örökké.

Emlékezünk
Hegedűs Jánosné
Margó
halálának
1. évfordulójára.
Édesanyád
és testvéreid családjai

Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány
mezőberényi telephelyére, (Mezőberény, Mátyás u. 2.)

megváltozott munkaképességű dolgozókat
keres, 4 órás munkaidőben.
Jelentkezés: 8-12.30-ig, Telefon: +36 70 621-3257
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Hagyományápoló
Egyesület május 7-én tartott csendes megemlékezést az 1946-ban
kitelepített német családok emlékére. A Kossuth téren a kitelepítési
emlékműnél összegyűltek a családok leszármazottjai, intézmények,
civil szervezetek képviselői, hogy elhelyezzék koszorúikat, virágaikat
az emlékműnél.

Továbbá keresünk: szintén megváltozott munkaképességű,
boltvezetői képesítésű munkatársat használtcikk üzletünkbe,
napi 4 órás munkaidőben.
Érdeklődni:
Sarkadi Lászlónál, a +36 70 620-7499-es telefonszámon.

12.
KOMFORT ABC
BEVEZETÉSRE KERÜLTEK A
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KOMÉTA SERTÉSHÚSOK…
FRISS PRIMHÚS DARÁLT LAPOCKAHÚS VG. 500G
FRISS PRÍMHÚS KOCKÁZOTT SERTÉSCOMB VG. 500G
FRISS PRÍMHÚS KARAJ SZEL. CSONT NÉLKÜL VG. 400G
FRISS PRÍMHÚS TARJA SZEL. CSONT NÉLKÜL VG. 600G
FRISS PRÍMHÚS DARÁLTHÚS 70% VG. 500G
FOLYAMATOSAN KAPHATÓAK A FRISS TÁLCÁS
ELŐHŰTÖTT CSIRKEHÚSOK…

SZÉPSÉGSZALON
AKCIÓ!
SZOLÁRIUM bérlet 3.500.-Ft/60 perc vagy 6.000.-Ft/120 perc
NŐI-FÉRFI-GYERMEK FODRÁSZAT
vágás, festés, melírozás, póthaj felhelyezése, afrofonás,
alkalmi frizurák, keratinos hajegyenesítés, dauer
KOZMETIKA
arc- és testkezelések ILCSI termékekkel, sminkelés,
szempillafestés, szempilladauer, 3D szempilla felhelyezése
MANIKŰR-PEDIKŰR
műköröm, géllakkozás.
MENYASSZONYIRUHA-KÖLCSÖNZÉS
Elérhetőség: +36 66 352-600, Mobil: +36 30 928-4531
Ajándékozzon SZOLÁRIUM vagy KOZMETIKAI kezelést!
Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

AKCIÓ!
FRISS TÁLCÁS CSIRKE FAR-HÁT 199FT/KG
VÁLASZTÉKUNK:
FRISS TÁLCÁS CSIRKE EGÉSZ BELSŐSÉG NÉLKÜL
FRISS TÁLCÁS CSIRKE MÁJ SZÍVVEL
FRISS TÁLCÁS CSIRKE ZÚZA
FRISS TÁLCÁS CSIRKE SZÁRNY
FRISS TÁLCÁS CSIRKE FAR-HÁT EGÉSZ
FRISS TÁLCÁS CSIRKE COMB EGÉSZ
FRISS TÁLCÁS CSIRKE MELLFILÉ
Várjuk kedves vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák,
belsőépítészet és gipszkarton szerelés.
Kömmerling műanyag nyílászárók
hivatalos forgalmazója.
Bobály András, faipari technikus, tel.: +36 30 225-7253,
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, www.bobaly.5mp.eu

A mezőberényi Laposi kertekben
a 7-es kapun 1634 négyzetméter alapterületű,
bekerített kert, kis házzal, fúrt kúttal,
villannyal ellátva eladó.
Érdeklődni lehet:
+36 66 423-542, +36 30 502-0182.

